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INLEIDING 

Korte geschiedenis 
Het schoutambacht Reeuwijk en Randenburg, kortweg aangeduid als Reeuwijk, was een 
van de drie schoutambachten in het baljuwschap van Voshol. Het lag in het oostelijk deel 
van Rijnland, omgeven door de schoutambachten Boskoop, Zwammerdam, Sluipwijk en 
Bloemendaal. Het schoutambacht bestond uit het dorp Reeuwijk en de buurt Randenburg, 
ook wel Raamburg genoemd, die niet aan elkaar grensden, maar van elkaar gescheiden 
werden door het schoutambacht Middelburg. Randenburg was oorspronkelijk een apart 
ambacht, maar is al in de middeleeuwen tot een bestuurlijke en rechterlijke eenheid met 
Reeuwijk geworden. De merkwaardige grensscheiding en splitsing is een gevolg van de 
ontginning van het gebied vanaf de 13e eeuw. De graaf van Holland had rond 1240 het 
grootste deel van het drassige gebied rond Reeuwijk ter ontginning in leen gegeven aan 
de heren van Brederode met uitzondering van een smalle strook tussen Reeuwijk en 
Randenburg, dat de familie Van Foreest in leen had. Op 30 december 1248 stelde graaf 
Willem II van Holland officieel de grens of "ree" vast tussen deze gebieden. Aan deze ree, 
de huidige Reewal, dankt het gebied zijn oorspronkelijke naam Reesfeld, later Reewijk en 
tenslotte Reeuwijk. 

Het huidige dorp Reeuwijk ontstond rond 1300, toen er ter plaatse een kerkje werd 
gebouwd (ook de naam Nieuwdorp ter onderscheiding van Oud-Reeuwijk wijst hierop). 
Vanaf de 16e eeuw groeide er ook een bewoningskem langs de Breevaart, die halverwege 
de 14e eeuw gegraven was als verbinding tussen Gouda en de steden in de noorden als 
Leiden, Haarlem en Amsterdam. Uit die kern ontstond het latere Reeuwijk-Brug, dat al in 
de 17e eeuw het bestuurlijk centrum van het ambacht werd. 
De oudste vermeldingen van inwoneraantallen van Reeuwijk komen dateren uit het eind 
van de 15e eeuw. In 1477 stonden er in Reeuwijk 34, in 1494 20 en in 1514 25 huizen. 
Het aantal inwoners moet in die tijd tussen de 150 en 200 mensen zijn geweest. Rond 
1630 heeft het schoutambacht 93 huizen; het aantal inwoners zal rond de 750 hebben 
geschommeld. Halverwege de 18e eeuw worden er 125 huizen geteld en moeten er in 
Reeuwijk en Randenburg zo'n 900 mensen gewoond hebben. In 1809 werd de bevolking 
van Reeuwijk geteld: er waren 138 huizen waar 905 mensen woonden. Die telling geeft 
ook een beeld van de kerkelijke verhoudingen. Er waren 543 Hervormden, 354 Rooms-
Katholieken, zes lutheranen, een remonstrant en een "Jansenist". De meeste Rooms-
Katholieken woonden in Randenburg, waar in de 17e eeuw een schuilkerkje werd 
gebouwd ter vervanging van de dorpskerk in Reeuwijk-Dorp, die na de Reformatie door de 
Hervormden werd overgenomen. 

De ontginning van het gebied ging op de wijze, zoals die overal in de streek gebruikelijk 
was. Aanvankelijk groef men sloten om het land te ontwateren en toen dat niet meer 
werkte, kwamen er molens om het water omhoog te voeren naar de hoofdwatergangen, 
waarop het gebied afwaterden. Die hoofdwatergangen waren de Gouwe en de Oude Rijn 
en vanaf het begin van de 17e eeuw ook de Hollandse IJssel, via de stadsgracht van 
Gouda met behulp van een sluis. De Reeuwijkse polders (Reeuwijk, Randenburg, 
Tempel) vielen waterstaatkundig binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

De eerste ontginners hielden zich bezig met akkerbouw, vooral tarwe en rogge. Ze 
woonden onder eenvoudige omstandigheden en werkten met primitieve middelen. De 
veranderende bodemstructuur zorgde ervoor, dat de landbouw geleidelijk overging in 
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veehouderij. Een relatief groot deel van het land en de boerderijen was in handen van de 
Reeuwijkers zelf, hoewel veel onroerend goed ook eigendom was van personen of 
instellingen buiten het ambacht. 
Vanaf de 17e eeuw werd er een begin gemaakt met de vervening in het oostelijk deel van 
het gebied ('s-Gravenbroek en Vogelenzang). Turfwinning in het oosten en veehouderij in 
het westelijk deel van het ambacht bleven tot het eind van de in deze inventaris 
beschreven periode de belangrijkste middelen van bestaan. Daarnaast waren er wat 
ambachtslieden (timmermannen, schilders, metselaars, rietdekkers), middenstanders als 
bakkers, slagers en herbergiers en een korenmolenaar aan de Reeuwijkse brug. Tenslotte 
waren er uiteraard een schout-secretaris, een dominee, een pastoor en een 
schoolmeester. Die laatste combineerde dat ambt met dat van koster-voorzanger in de 
Hervormde kerk en grafmaker. De dorpsschool van Reeuwijk stond op de hoek van de 
Kerkweg en de Nieuwdorperweg; vanaf het eind van de 18e eeuw was er sprake van een 
"bijschool" aan de Reeuwijkse brug. 

Bestuur en rechtspraak in het schoutambacht 
Vanaf de negende eeuw behoorde het schoutambacht Reeuwijk tot de grafelijkheid, later 
het gewest Holland. Vanaf de 14e eeuw ontstond de bestuurlijke structuur, zoals die in het 
oosten van het gewest tot 1795 is blijven bestaan. 

In Holland waren drie bestuurslagen. De hoogste laag werd bestuurlijk gevormd door de 
Staten van Holland en rechterlijk door het Hof van Holland, beide gezeteld in Den Haag. 
Holland was vervolgens onderverdeeld in een aantal hoge heerlijkheden en 
baljuwschappen. De baljuwschappen waren op hun beurt weer onderverdeeld in een 
aantal schoutambachten, ook wel, niet geheel terecht, als ambachtsheerlijkheden 
aangeduid. De overheidstaken in Holland zijn globaal te verdelen in bestuurlijke, 
rechterlijke en waterstaatkundige taken. Op het laagste niveau, het schoutambacht, werd 
de bestuurlijke taak voornamelijk uitgevoerd door schout en ambachtsbewaarders, de 
juridische taken door schout en schepenen en de waterstaatkundige taken door schout en 
heemraden. De bestuurlijke taken betroffen vooral het financieel beheer, de armenzorg, de 
openbare orde en gezondheid, het onderwijs en militaire zaken. De rechterlijke taken 
waren te verdelen in criminele rechtspraak, het berechten van kleine vergrijpen en 
overtredingen, en vrijwillige rechtspraak. Onder de laatste vielen registratie en transport 
van onroerend goed en hypotheken, privaatrechtelijke zaken, huwelijkssluiting en 
weeszaken. 

Op het middelste niveau had de baljuw, als rechtstreekse vertegenwoordiger van de 
Staten, enkele bestuurlijke en politietaken en voerde hij, met de vierschaar van 
welgeboren mannen, de hogere rechtspraak uit (halsmisdrijven en misdrijven 

De Staten van Holland hebben vooral in de achttiende eeuw hoge heerlijkheden en 
ambachtsheerlijkheden aan particulieren verkocht. Met heerlijkheid wordt hier niet 
grondgebied of onroerend goed bedoeld, maar de 'rechten van de heer' in een plaats. 
Voorbeelden daarvan waren onder andere het recht om de schout, secretaris, schepenen 
en andere functionarissen te benoemen, om een deel van de opgelegde boetes te innen, 
om belastingen, tiendrechten en visrechten te heffen. 

De uitwerking hiervan voor de Reeuwijkse situatie is als volgt. Bodegraven behoorde 
bestuurlijk en rechterlijk tot het Baljuwschap van Voshol. De hoofdplaats hiervan was het 
dorp Zwammerdam, waar de baljuw zijn zetel had. Behalve de schoutambachten Reeuwijk 
en Zwammerdam behoorde ook het schoutambacht van Ter Aar tot dit baljuwschap. 
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Polderzaken werden behartigd en uitgevoerd door de heem raden van de polder Reeuwijk, 
met uitzondering van de buurt Randenburg, die waterstaatkundig tot de Verenigde Polders 
ten oosten van de Gouwe behoorde. Reeuwijk en Randenburg lagen waterstaatkundig 
binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland, gezeteld in Leiden. 

De centrale figuur in het dorpsbestuur was de schout, die voorzitter was van alle 
bestuurlijke, rechterlijke en waterstaatkundige colleges. Vanaf de 17e eeuw combineerde 
hij die functie vaak met die van secretaris van het ambacht. De schout was verder belast 
met de vervolging en bestraffing van overtredingen en kleine misdrijven. Ook hield hij zich 
vaak bezig met de inning van gewestelijke belastingen voor zover die niet aan 
particulieren waren verpacht. 
Reeuwijk had vijf ambachtsbewaarders, die onder leiding van de schout, belast waren met 
bestuurlijke en financiële zaken. Ze werden om de twee jaar door de heer van Voshol 
benoemd; het ene jaar werden er drie, het andere jaar twee vervangen. Schout en 
ambachtsbewaarders stelden elk jaar de rekening van de kosten van het dorp om, die, na 
goedkeuring door de baljuw van Voshol, vervolgens over alle inwoners werden 
omgeslagen. 
De ambachtsbewaarders werden tegelijkertijd benoemd als schepen. De vijf schepenen 
oefenden de lage rechtspraak uit. 

Naast ambachtsbewaarders en schepenen was er nog een aantal aparte colleges, dat 
zich met specifieke taken bezig hield. Er waren twee weesmeesters, die met de schout 
belast waren met het beheer van bezittingen van wezen en halfwezen. Twee armmeesters 
hielden zich bezig met de armenzorg, terwijl schout en twee kerkmeesters het materieel 
beheer van het kerkgebouw en de kerktoren behartigden. De schout en twee 
brandmeesters waren belast met de brandveiligheid. 
De verschillende colleges hielden zitting in het rechthuis, dat gevestigd was in de herberg 
te Reeuwijk-Brug, aan het Kampje (de tegenwoordige Notaris d'Aumerielaan). Aan het 
eind van de 18e eeuw werd het landhuis van de familie Brack aan het begin van de 's-
Gravenbroekseweg het recht- en later gemeentehuis van Reeuwijk. 

In 1795 kwam er een voorlopig einde aan de hiervoor beschreven bestuurlijke organisatie. 
Met de komst van de Fransen vond er een bestuurlijke verandering plaats, waarbij de 
oude schepenen vervangen werden door personen, die voorheen vanwege hun 
godsdienst of status nooit in het dorpsbestuur zitting hadden gekregen. Het 
schoutambacht werd een municipaliteit en, vanaf 1803, een gemeente, onder leiding van 
een "president van het gemeentebestuur. De schepenbank werd omgevormd tot een 
civiele rechtbank. De taakuitvoering verschilde niet of nauwelijks van die van hun 
voorgangers. Deze situatie bleef bestaan tot 1811, toen het Koningrijk Holland bij het 
Franse keizerrijk werd ingelijfd. In elke gemeente of 'mairie' werd de 'maire' of 
burgemeester de centrale figuur, in Reeuwijk bijgestaan door een adjunct-maire. De maire 
had slechts de taken uit te voeren, die vanuit Parijs of Den Haag werden opgedragen. 

De ambachtsheerlijkheid van Reeuwijk behoorde met die van Zwammerdam en Ter Aar 
tot de hoge heerlijkheid van Voshol. Vanaf de tweede helft van de 13e eeuw was deze 
hoge heerlijkheid in het bezit van de adellijke familie Van Brederode, die haar in leen had 
van de graaf van Holland. Onder de Republiek bleven de heren van Brederode heer van 
Voshol en hadden ze de hoge en lage heerlijkheid in leen van de Staten van Holland. Via 
een dochter uit dit geslacht kwam de heerlijkheid eind 17e eeuw in handen van de familie 
Paulet, die, door financiële problemen gedwongen, in 1710 Voshol moest teruggeven aan 
het gewest Holland. In dat jaar verkochten de Staten van Holland de heerlijkheid van 
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Voshol aan Cornelis van Aerssen, ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland. 
Leden van de familie Van Aerssen zijn tot 1834 heer van Voshol en daarmee ook heer van 
Reeuwijk gebleven. 

Schouten van Reeuwijk 1593-1811 
vóór 1593-1600 
1600-1623 
1623-1636 
1637-1640 
1640-1684 
1684-1733 
1733-1764 
1764-1795 
1795-1798 
1798-1803 
1803-1813 

Johan Maertsz Blonck 
Buijen Jansz Blonck 
Cornelis Buijensz Blonck 
Huijbert Jansz van Eijck 
Adriaen Huijbertsz van Eijck 
Vincent van Eijck 
Daniel van Beke 
Dirk Lohoff 
Nicolaas Bijland (president van het gemeentebestuur) 
Anthonij van Lokhorst (president van het gemeentebestuur) 
Willem Brack (schout, sinds 1811 maire) 

Secretarissen van Reeuwijk 1593-1811 
vóór 1593-1625 
1625-1672 
1672-1733 
1733-1764 
1764-1795 
1795-1800 
1800-1811 

Jan Jansz (Hofflant) 
Hendrick Jansz Hofflant 
Vincent van Eijck 
Daniel van Beke 
Dirk Lohoff 
Jacobus van den Berg 
Willem Brack 

De archieven en de inventarisatie 
Over het beheer van de archieven van Reeuwijk tot in de 19e eeuw zijn niet of nauwelijks 
gegevens voorhanden. Verondersteld kan worden, dat de opeenvolgende secretarissen 
de bescheiden met zich meenamen, waar bij de verschillende "verhuizingen" van het 
archief vermoedelijk niet alle bescheiden die verhuizingen overleefd hebben. Vanaf het 
begin van de 19e eeuw, toen leden van de familie Brack de functie van burgemeester
secretaris van de gemeente Reeuwijk gingen vervullen heeft het archief, dat niet in aparte 
blokken per tijdsperiode was ingedeeld, berust in het herenhuis op de hoek van de 's-
Gravenbroekseweg, woonhuis van de familie en tevens gemeentesecretarie. In 1919, toen 
Reeuwijk een nieuw gemeentehuis kreeg aan de Raadhuisweg, werden de archieven 
vanuit de burgemeesterswoning overgebracht naar de nieuwe huisvesting. 
Rond die tijd werden op grond van de Archiefwet de zogenaamde "oud-rechterlijke" 
archieven van vóór 1814 overgebracht naar de rechtbank in Rotterdam en vervolgens 
naar het Algemeen Rijksarchief. Van de overige archieven van het dorpsbestuur, die in het 
gemeentehuis van Reeuwijk bleven, werd in 1935 door of onder toezicht van de 
Provinciaal Inspecteur der Archieven in Zuid-Holland, jhr mr Th.H.J.L. von Reineck 
Leijssius een magazijnlijst gemaakt van de archieven van Reeuwijk (en de bij Reeuwijk 
gevoegde gemeentes Sluipwijk, Stein en Middelburg). Deze magazijnlijst was beperkt in 
omschrijving en nauwelijks geordend. 

Het oud-archief werd aanvankelijk opgeborgen in de kelder van het gemeentehuis; in 1930 
werd er een kleine archiefkluis aangebouwd, waarin de oude archieven werden geplaatst. 
Daar bleef het tot 1985, toen de gemeente Reeuwijk een nieuw gemeentehuis in gebruik 
nam met een archiefbewaarplaats, die volledig aan de wettelijke eisen voldeed. 
De gemeente Reeuwijk had zich in 1972 aangesloten bij het Streekarchief Rijnstreek, de 
voorloper van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. In 1997 werd 
besloten om alle oude archieven uit het gemeentehuis te Reeuwijk over te brengen naar 
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de archiefbewaarplaats van het streekarchief in het Stadhuis te Woerden. Een jaar later 
droeg het Rijksarchief in Zuid-Holland de oud-rechterlijke archieven en de archieven van 
de weeskamer van Reeuwijk aan de gemeente Reeuwijk over, die eveneens in de 
archiefbewaarplaats in Woerden werden ondergebracht. 

De "inventaris", zoals door Von Reineck Leijssius in 1935 vervaardigd, was niet voorzien 
van een inleiding, toelichting of nadere specificaties. Tot op heden was deze lijst de enige 
toegang op het dorpsarchief, zoals dat bij de gemeente aanwezig was. Ook de door het 
Rijksarchief in Zuid-Holland vervaardigde plaatsingslijst van de oud-rechterlijke archieven 
en de archieven van de weeskamer waren summier. 
In 1999 werd door de toenmalige medewerkster van het streekarchief mw B.M. van Dijk 
begonnen met de inventarisatie van het complex archieven van het dorpsbestuur van 
Reeuwijk tot 1812. Besloten werd om het gehele archief te herinventariseren en de 
voormalige "rijksarchieven", te weten de oud-rechterlijke archieven en 
weeskamerarchieven, te integreren in deze inventaris. Dat is gebeurd vanuit de 
overweging, dat het bestuurlijk gebied en het rechts gebied van schout en 
ambachtsbewaarders c.q. schout en schepenen gelijk waren en er dikwijls overlapping van 
functies en bescheiden is te constateren. 
De fysieke scheiding en de oorspronkelijke nummering van de oud-rechterlijke archieven 
en de archieven van schout en weesmannen zijn niet gewijzigd; in de inventaris wordt via 
blanco nummers naar de oude inventarissen verwezen. 

Mevrouw Van Dijk beschreef vrijwel alle stukken in het archief, maar door haar vertrek 
naar elders bleef de definitieve afwerking van de inventaris achterwege. In 2012 werd de 
door mevrouw Van Dijk vervaardigde inventaris door de archivist W.R.C. Alkemade 
aangevuld met een historische inleiding en werden door hem enkele archiefbeschrijvingen 
toegevoegd. 

Het totaal van de hierna beschreven archieven beslaat circa 7 strekkende meter en 
verkeert over het algemeen in goede materiële staat. De beschreven archieven staan bij 
het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard geregistreerd onder de 
nummers R001 (dorpsbestuur), R065 (oud-rechterlijk archief) en R081 
(weeskamerarchief). 

De archieven van de polders Reeuwijk en die van de Verenigde polders ten oosten van de 
Gouwe bevinden zich bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. Op deze 
archieven zijn aldaar eveneens inventarissen aanwezig; zij kunnen aanvulling geven op de 
hierna beschreven archieven waar het de waterstaatkundige historie van Reeuwijk betreft. 
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INVENTARIS 

1. ARCHIEF VAN SCHOUT EN AMBACHTSBEWAARDERS, 
MUNICIPAUTEIT EN GEMEENTEBESTUUR, 1616-1810 (1812) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. Ingekomen circulaires van de Staten van Holland en West-Friesland, 
1617-1788. 1 pak 

2. Register houdende 
- benoemingen door schout en heemraden van molenaars voor de 
polder Reeuwijk, 1783, 1783; 
- notulen van vergaderingen van schout en schepenen, 1783-1794; 
- notulen van vergaderingen van schout en heemraden, 1786-1787; 
- notulen van vergaderingen van schout en ambachtsbewaarders, 1787-
1794; 
- afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, 1787-1794; 
- akten van eedsaflegging, 1788-1794, en 
- afschriften van bekendmakingen, 1789-1794, 
1783-1794. 1 deel 

3. Register houdende 
- notulen van vergaderingen van de municipaliteit, 1800-1804; 
- notulen van vergaderingen van het gemeentebestuur, 1800-1806; 
- afschriften van reglementen, instructies en publicaties, 1800-1804, en 
- afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, 1800-1802, 
1800-1806. 1 deel 

4-22. Ingekomen stukken van de opeenvolgende departementale besturen en 
landsbesturen tijdens de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, 
1805-1810. 19 pakken 

4. 1805, jan.-nov.; 14. 1808, sept.-dec 
5. 1805, dec; 15. 1809, jan.-mrt.; 
6. 1806, jan.-mrt; 16. 1809, apr.-juni; 
7. 1806, apr.-juni; 17. 1809, juli-sept.; 
8. 1806, juli-sept.; 18. 1809, okt.-dec; 
9. 1806, okt.-dec; 19. 1810, jan.-mrt.; 
10. 1807, jan.-mei; 20. 1810, apr.-juni; 
11. 1807, juni-dec; 21. 1810, juli-sept.; 
12. 1808, jan.-apr.; 22. 1810, okt.-dec. 
13. 1809, mei-aug.; 

23. Minuten van uitgaande stukken van de schout, vanaf 1811 de maire, 
1808-1812. 1 omslag 
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

ORGANISATIE 

Bestuur 

Inventaris 

24-27. Registers houdende akten van eedsaflegging door heemraden van de 
polder en schepen/ambachtsbewaarders, armmeesters, kerkmeesters, 
weesmeesters en brandmeesters van het schoutambacht, 
1650-1729 en 1746-1794. 2 delen en 2 

katernen 
24.1658-1684; 1 deel 26.1707-1729; 1 katern 
25. 1685-1706; 1 katern 27. 1746-1794. 1 deel 

NB: Invnr 27 bevat ook afschriften van ordonnanties van het 
baljuwschap van Voshol uit 1636 en 1646. 

28. Besluiten van de Landdrost van het Departement Maasland tot 
benoeming van Willem Hollander en Bruno Josias van der Does tot 
leden van het gemeentebestuur, 
1808 en 1809. 2 stukken 

Eigendommen 

29. Stukken betreffende een geschil met de schoutambachten Ter Aar en 
Zwammerdam inzake de eigendom van een stuk grond, waarop de galg 
had gestaan, 
1616. 

30. Stukken betreffende de verpachting van het ophalen van haardas, 
1775, 1795, 1802 en 1808-1809. 

Financiën 

2 stukken 

1 omslag 

31-44. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het ambacht, tot 1808 met 
kohier van de omslag, gebaseerd op kerven en steken, 
1640-1810. 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

1640-1643 
1660-1679 
1680-1700 
1701-1720 
1721-1730 
1731-1740 
1741-1755 
1756-1769 
1770-1782 
1784-1785 
1791-1795 
1796-1800 
1801-1805 
1806-1810 

1645-1646 en 1648-1659; 

1789-1790; 

band 
band 
band 
band 
band 
band 
band 

1 band 
1 band 
1 omslag 
1 omslag 
1 omslag 
1 omslag 
1 omslag 

9 banden en 
5 omslagen 



Dorpsbestuur van Reeuwijk 1593-1811 13 

45. Bijlagen bij de ambachtsrekeningen, 
[circa 1640], 1656, 1764-1785, 1790-1793, 1798 en 1801. 1 pak 

46 Verzoekschrift aan het Departementaal Bestuur van Holland tot het 
verkrijgen van een octrooi tot het heffen van belastingen op het bezit van 
schoorstenen en honden, afschrift, 
1806. 1 stuk 

47. Briefwisselingen met de Landdrost en de Kwartierdrost betreffende de 
plaatselijke begrotingen, rekeningen en belastingen, 
1806-1810. 1 omslag 

48. Begroting, 
1810. 1 katern 

TAAKUITVOERING 

49. 

Inning van gewestelijke belastingen 

Verponding (belasting op onroerend goed) 

Stukken betreffende de invordering van de ordinaris en de extra-
ordinaris verponding, 
1689. 1 lias 

50. 

51. 

52. 

53. 

54-56. 

Kohier van de hele en halve verponding, 
[1709]. 

Legger van de verponding op de huizen en andere gebouwen, 
1734-1752. 

Stukken betreffende de taxatie van nieuwgebouwde huizen en de 
aanpassing van de verpondingskohieren wegens afgebrande en 
afgebroken huizen, 
1740-1741. 

Aantekeningen, voornamelijk betreffende de verdeling van landerijen, 
ten behoeve van het bijhouden van de kohieren van de verponding, 
1747-1783. 

Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de ordinaris en de 
extra-ordinaris verponding, 
1733-1805, met hiaten.. 

1 deel 

1 katern 

1 omslag 

1 omslag 

2 banden en 
1 pak 

54. 1733/1734-1757/1758; 
55. 1758/1759-1781/1782; 
56. 1782/1783-1793/1794, 1795/1796, 

1799/1800-1803/1804 en 1805. 

1 band 
1 band 

1 pak 

57. Missiven van de Staten van Holland en West-Friesland, later de 
provisionele representanten van het volk betreffende de ordinaris, de 
extra-ordinaris en de halve extra-ordinaris verponding, 
1771-1800. 1 pak 
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58. Legger van de ordinaris en extra-ordinaris verponding, met 
aantekeningen van betaling, 
1792-1801. 1 deel 

59. Verzoekschrift aan de Staten van Holland en West-Friesland tot het 
aanpassen van het verpondingskohier na het afbranden van een huis, 
1795. 

60. Legger van eigenaren met vermelding van hun onroerend goed, 
circa 1800, bijgewerkt tot 1805. 

61. Besluit van het Gedeputeerd Bestuur van Holland tot afvoering van de 
Rooms-Katholieke kerk van het kohier van de verponding, 
1805. 

1 stuk 

1 deel 

1 stuk 

62. Bevelschriften van de ontvanger-generaal van het Departement Holland 
tot het betalen van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding, 
1805. 3 stukken 

63. 

64. 

65. 

Briefwisselingen met de commissaris tot het werk van de verponding te 
Gouda en Woerden, 
1806-1810. 

Heffingen op vermogen 

Kohieren van de 200e en 100e penning in de vorm van een "capitale 
lening", 
1665-1674. 

Kohier van de 200e penning in de vorm van een "capitale lening", met 
aantekeningen van betaling, 
1675. 

1 omslag 

1 deel 

1 katern 

66-69. Kohieren van de 100e en 200e penning "gevens geld" met aantekeningen 
van betaling, 
1675-1683, 1687-1722 4 omslagen 

66. 1675-1683, 1687-1690; 
67. 1691-1700; 

68. 1701-1710; 
69. 1711-1722. 

70. Rekening van de reële heffingen van de 200e penning wegens de 
personele quotisatie, met extract, 
1680. 2 stukken 

71-73. Bijlagen bij de rekening van de gaarder van de 1e en 2e reële 100e 

penning in de ordinaris en extra-ordinaris verponding, 
1695-1707. 3 liassen 

71. 1695-1701; 
72. 1702-1704; 

73. 1705-1707. 

NB: Hierbij tevens bijlagen met betrekking tot de schoutambachten 
Noord-Waddinxveen, Bloemendaal, Middelburg, Willens en Kort-
Haarlem, Bodegraven, Nieuwpoort, Peuluwe en Groenswaard. 
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74. Bijlagen bij de rekeningen van de gaarder van de 200e en 100e penning, 
1718 en 1723. lomslag 

Belasting op juridische handelingen 

Registers van aangiften ten behoeve van de collaterale successie, 
1673-1806. 

1673-1767; NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 55. 
1768-1796; NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 56. 
1797-1806. NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 57. 

3 delen 

Registers van aangiften van de impost op trouwen en begraven, 
1695-1805. 

—. 1695-1748; NB: Zie Gaarderarchief Reeuwijk invnr 1. 
—. 1748-1788; NB: Zie Gaarderarchief Reeuwijk invnr 2. 
—. 1789-1805. NB: Zie Gaarderarchief Reeuwijk invnr 3.. 

75. Verordening van het Bataafs bestuur inzake de heffing en invordering 
door de plaatselijke besturen van het recht van successie, met register, 
1805. 

3 delen 

1 band 

76. Staten van ontvangsten wegens impost op de collaterale successie, de 
40e en 80e penning op de verkoop van onroerende goederen en 
schepen en de vestiging van hypotheken, boeten van ongefundeerde 
processen, impost op trouwen en begraven en op advertenties, 
opgemaakt als staat van "oude middelen" wegens invoering van het 
nieuwe belastingstelsel, 
1805 en 1806. 2 katernen 

Belasting op het gemaal 

77. Stukken betreffende een conflict tussen het landsbestuur en de 
Reeuwijkse molenaar Comelis Reevers inzake de heffing en invordering 
van de belasting op het gemaal, 
1808-1810. 1 omslag 

Patentbelasting 

78. Stukken betreffende de uitgifte van patenten aan neringdoenden binnen 
de gemeente, 
1808-1810. 1 omslag 

Volks- en huizentellingen 

79. Staat, houdende opgave van het aantal inwoners per huis en kerkelijke 
gezindte, 
1809. 1 omslag 
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80. Staat, houdende opgave van de huizen met het aantal deuren en 
vensters, 
1810. 1 katern 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

Openbare orde en veiligheid 

Verordening van de baljuw van Voshol tot verbod op het werken, 
handelen en spelen op zondagen, 
1805. 

Offerte voor de aankoop van een handbrandspuit, 
1805. 1 stuk 

Stukken betreffende de instelling van een nachtwacht, 
1810. 1 omslag 

Armenzorg 

Akte, waarbij Anthonia de Hor ten behoeve van de municipaliteit en 
armmeesters verklaart nooit tot last te zullen komen van het armbestuur 
van Reeuwijk, 
1796. 1 stuk 

Akte van overeenkomst met het gemeentebestuur van Sluipwijk inzake 
het onderhoud van armlastige personen uit beide gemeenten, 
1803. 1 stuk 

Briefwisselingen met de Landdrost en de Kwartierdrost betreffende de 
armenzorg, 
1808-1810. 1 omslag 

Gezondheidszorg 

87. Stukken betreffende de verstrekking van informatie aan de 
Departementale commissie van geneeskundig onderzoek over 
chirurgijns en vroedvrouwen, 
1805 en 1809. 3 stukken 

88. Brief van de Kwartierdrost betreffende het uitbreken van koortsziekten in 
de gemeente, 
1808. 1 stuk 

Kerkelijke zaken 

89. Lijst van de omslag door schout en armmeesters in verband met de 
verhoging van het grafgeld, 
1674. 1 stuk 

90. Keur op het begraven, het luiden van klokken, het gebruik van 
doodskleden en zitplaatsen in de kerk, gedrukt, 
1767. 1 katern 
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91. Stukken betreffende de verstrekking van informatie aan het 
Departementaal Bestuur over de financiële situatie van de verschillende 
kerken in de gemeente, 
1808-1809. 1 omslag 

92. Staten, houdende opgave van de toestand van de kerkgebouwen en 
kerkgenootschappen, 
1810. 3 stukken 

Toezicht op vervening 

93. Legger van jaarlijks te betalen rente aan personen, die in 1680 
stuivergeld hebben betaald over verveend land, met aantekeningen van 
betaling, 
1680-1731. 1 deel 

94. Stukken betreffende een advies aan het Hof van Justitie van Holland 
inzake de bekwaamheid van Leendert Kooyman om zelfstandig in de 
turfveenderij te werken, afschriften, 
1805. 1 omslag 

95. Brief van de opziener op het middel van de turf in het departement 
Utrecht, waarbij hij uittreksels verzoekt uit de leggers van de belastingen 
op de vervening in de gemeente, 
1807. 1 stuk 

Tolheffing 

96. Stukken betreffende de tolvrijdom voor inwoners van Reeuwijk bij de tol 
aan de Goudsesluis, 
1659. 1 stuk 

Toezicht op de ijk 

97. Brieven van het stadsbestuur van Gouda, waarin de komst van de 
ijkmeester-generaal van de turftonnen wordt aangekondigd, 
1805-1807. 1 stuk 

Militaire zaken 

98. Briefwisselingen met de Landdrost en de Kwartierdrost betreffende 
militaire zaken, 
1807-1810. 1 omslag 

99. Stukken betreffende de werving van vijf vrijwillige manschappen voor het 
contingent van het Departement Maasland voor het leger, 
1809. 1 omslag 
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100. Bekendmaking aan ambtenaren, militaire officieren en gepensioneerde 
burgers en militairen tot zestig jaar betreffende de aanmelding voor 
militaire dienst, afschrift, 
1809. 

2. ARCHIEF VAN SCHOUT EN SCHEPENEN, 1593-1811 

VOLUNTAIRE RECHTSPRAAK 

Algemeen 

Protocollen van transporten, hypotheken, boedelscheidingen en 
uitkopen, met alfabetische indexen, 
1593-1808. 

1 stuk 

18 delen 

1593-1612 
1612-1620 
1620-1626 
1626-1635 
1635-1647 
1647-1651 
1651-1662 
1662-1672 
1672-1696 
1696-1727 
1727-1750 
1750-1764 
1764-1772 
1773-1781 
1782-1787 
1787-1794 
1795-1801 
1801-1808 

NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 
NB: Zie ORA 

Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 

invnr 
invnr 
invnr 
invnr 4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

invnr 
invnr 
invnr 
invnr 
invnr 
invnr 10. 
invnr 11. 
invnr 12. 
invnr 13. 
invnr 14. 
invnr 15. 
invnr 16. 
invnr 17. 
invnr 18. 

Protocollen van attestaties, testamenten, uitkopen, voogdijstellingen, 
huwelijksvoorwaarden, boedelinventarissen en -scheidingen, verhuur, 
obligaties en procuraties, met alfabetische indexen, 
1734-1744. 

—. 1734-1741; NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 21. 
—. 1741-1744; NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 20. 

2 delen 

Verkoop, hypotheekstelling en verhuur van onroerende en roerende 
goederen 

101. Ordonnantie van de heerlijkheid Voshol tot beperking van de periode, 
waarbinnen een schuldeiser op een hypotheek voorkeursrecht heeft, tot 
drie jaar, afschrift, 
1658. 1 stuk 
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Akten van verkoop van onroerend goed, minuten, 
1745-1810. 1 pak 

NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 50. 

Akten van transport en hypotheekstelling van onroerend goed, grossen, 

1754-1807. lomslag 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr. 49. 

Akten van transport, hypotheek, uitkoop en boedelscheiding, minuten, 

1807-1810. 1 pak 

NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 19. 

Processen-verbaal van de openbare verkoop van onroerende goederen, 
1757-1811. lomslag 
NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 52. 
Akten van verhuur, minuten, 
1765 en 1770. 2 stukken 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 27 

Processen-verbaal van de openbare verkoop van roerende goederen, 
1765-1811. 2 pakken 

—. 1765-1799; NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 53. 
—. 1800-1811; NB: Zie ORA Reeuwijk invnr 54. 

Akten van transport van roerende en onroerende goederen, minuten, 
1769-1800. 3 stukken 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 31. 

Testamenten en nalatenschappen 

Testamenten, minuten, 
1765-1808. 1 pak 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 24. 

Akten van toewijzing van (de legitieme portie van) nalatenschappen, 
minuten, 
1765-1808. 1 omslag 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 30. 

Boedelinventarissen, minuten, 
1766-1810. 1 pak 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 25. 
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Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van nalatenschappen, 
opgesteld door administrateurs van die nalatenschappen, 
1767-1787. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 22. 

Akten van boedelscheiding, minuten, 
1767-1787. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 32. 

Akten van voorlopige aanvaarding van nalatenschappen, minuten, 
1767-1808. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 28. 

Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Maria 
Garstenscheidt, weduwe van Roelof van Leeuwen, met retroacta, 
1771-1802. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 51. 

Akten van schenking bij leven, minuten, 
1801 en 1804. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 33. 

Akte van aanstelling van Dirk Stoop tot executeur-testamentair van de 
nalatenschap van Frederik van der Horst, minuut, 
1804. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 29. 

Overige zaken onder voluntaire rechtspraak 

NB: Zie ook onder Voluntaire rechtspraak: Algemeen 

Akten van procuratie of volmacht, minuten, 
1765-1809. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 26. 

Akten van uitkoop, minuten, 
1766-1787. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 37. 

Akten van attestatie, minuten, 
1767-1774. 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 35. 

1 pak 

1 omslag 

1 omslag 

1 pak 

3 stukken 

1 stuk 

1 omslag 

1 omslag 

3 stukken 
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Akten van geldlening, minuten, 
1788-1805. 3 stukken 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 34. 

102. Aantekening, houdende de tekst van de huwelijksformule, uit te spreken 
door de schout of schepenen bij het sluiten van huwelijken, 
[circa 1800]. 

Akte van attestatie de vita betreffende Helena Burggraaf, minuut, 
1808. 

1 stuk 

1 stuk 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 36. 

CRIMINELE RECHTSPRAAK 

"Vierschaarboeken", rollen van de zittingen van de schepenbank in 
boetstraffelijke zaken, 
1609-1650, en 1652-1807. 9 delen 

1609, 
1624, 
1637, 
1652, 
1657, 
1675, 
1735, 
1776, 
1801, 

okt-1624, okt; 
nov.-1637, febr.; 
mrt.-1650, mei; 
mrt.-1657, juni; 
juni-1674, dec; 
mrt.-1734, jan.; 
mrt.-1776, okt.; 
dec-1801, okt.; 
nov.-1807, okt. 

NB: Zie 
NB: Zie 
NB: Zie 
NB: Zie 
NB: Zie 
NB: Zie 
NB: Zie 
NB: Zie 
NB: Zie 

ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 
ORA Reeuwijk 

invnr 38. 
invnr 39. 
invnr 40. 
invnr 41. 
invnr 42. 
invnr 43. 
invnr 44. 
invnr 45. 
invnr 46. 

Verzoekschrift van de executeurs-testamentair van de nalatenschap van 
Jacobus van den Berg om in rechte te mogen treden tegen de 
achterstallige debiteurs van de boedel, 
1801. 1 stuk 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr. 47. 

Stukken betreffende de sommatie tot betaling aan Jan Perdijk van een 
schuld aan Aart Tuijl, waarbij bij nalatigheid een huis met erf, schuur en 
toebehoren onder het blok Vogelenzang en een turfschip in beslag 
zullen worden genomen, 
1804. 1 omslag 

NB: Zie ORA Reeuwijk, invnr 48. 

103. Stukken betreffende de betaling van een boete door en 
verbeurdverklaring van een hoeveelheid turf van Willem Kooijman, 
1810. 

de 

1 omslag 
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3. ARCHIEF VAN SCHOUTEN WEESMEESTERS, 1601-1800 

Reglement voor de weesmeesters, vastgesteld door de ambachtsvrouwe 
van Voshol ten behoeve van de weeskamers van Reeuwijk, 
Zwammerdam en Ter Aar, 
1601. 

NB: Zie archief Weeskamer Reeuwijk, invnr. 1. 

Akte van transport door Nicolaas Strafintvelt aan Elizabeth Mars, 
weduwe van mr J. Lindeboom, van een losrentebrief ten bedrage van 
800 gulden, 
1674. 

NB: Zie archief Weeskamer Reeuwijk, invnr. 4. 

1 stuk 

1 stuk 

Akten betreffende het beheer van goederen van wezen en de 
benoeming van voogden, 
1765-1800. 1 omslag 

NB: Zie archief Weeskamer Reeuwijk, invnr. 2. 

Proces-verbaal van openbare verkoop van de nalatenschap van 
Lambertus Visser en Cuniera Roodenburg, over wier kinderen de 
weeskamer mede toezicht had, 
1796. 

NB: Zie archief Weeskamer Reeuwijk, invnr. 3. 

1 stuk 


